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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ)    

 

Η ∆ιευθύντρια του Γενικού Λυκείου Ιστιαίας κατόπιν ενστάσεως προκηρύσσει 

ξανά εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση πολυήµερης εκδροµής της  Γ’ τάξης  

στην ΚΡΗΤΗ και απευθύνεται στα τουριστικά γραφεία που θα επιθυµούσαν να 

καταθέσουν προσφορές. 

 Στην εκδροµή, που θα πραγµατοποιηθεί από ∆ευτέρα 12 Μαρτίου 2018 έως 

Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, προβλέπεται να συµµετάσχουν 44 µαθητές και 4 συνοδοί 

(3 εκπαιδευτικοί και ο κηδεµόνας ενός µαθητή ΑΜΕΑ που µετακινείται µε 

αναπηρικό καροτσάκι).    Το πρόγραµµα της εκδροµής, ορίζεται ως εξής: 

 

• Αναχώρηση από το ΚΤΕΛ Ιστιαίας την ∆ευτέρα 12/3/2018 15.00  µε 

λεωφορείο  για λιµάνι Πειραιά µέσω πορθµείου Αιδηψού-Αρκίτσας. Μετάβαση 

µε πλοίο στο Ηράκλειο Κρήτης.   

• Τρίτη 13/3/2018 – Αρχαιολογικός χώρος Κνωσσού. Αρχαιολογικό µουσείο 

Ηρακλείου. Ενυδρείο. Αναχώρηση για Χανιά. 

• Τετάρτη 14/3/2018 -  Πόλη των Χανίων – Τάφοι Βενιζέλων.  

• Πέµπτη 15/3/2018-  Ρέθυµνο & Αρκάδι.  

• Παρασκευή 16/3/2018 – Επίσκεψη στο Μάλεµε. 

• Σάββατο 17/3/2018 –Ελεύθερος χρόνος στο Ηράκλειο ή στα Χανιά (ανάλογα 

µε το λιµάνι αναχώρησης). 20.00 επιβίβαση στο πλοίο για Πειραιά.  

• Κυριακή 18/3/2018. Aναχώρηση από Πειραιά για Ιστιαία περίπου στις 7.00 

µέσω πορθµείου Αρκίτσας-Αιδηψού 

 

 

 



 

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

 

1. Εισιτήρια οχηµάτων και επιβατών πορθµείου Αιδηψού-Αρκίτσας-Αιδηψού. 

2. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς – Ηράκλειο σε οικονοµική θέση για τους 43 µαθητές και 

καµπίνες για τους 3 συνοδούς εκπαιδευτικούς και τον 1 µαθητή ΑΜΕΑ µε τον κηδεµόνα 

του. Να δίνεται η δυνατότητα αναβάθµισης του εισιτηρίου σε κρεβάτι ή καµπίνα, από 

τους µαθητές  που το επιθυµούν σε συνεννόηση µε το Σχολείο και το γραφείο τουρισµού 

και καταβολή της διαφοράς τιµής από τους ίδιους. 

3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηράκλειο – Πειραιάς ή Χανιά - Πειραιάς µε καµπίνες για όλους. 

4. ∆ιόδια Αυτοκινητοδρόµων. 

5. Τουριστικό λεωφορείο για άτοµα ΑΜΕΑ (όχι διώροφο ή εναλλακτικά δύο, εκ των 

οποίων το ένα µπορεί να είναι τύπου mini bus για ΑΜΕΑ) το οποίο θα είναι συνεχώς 

στη διάθεση του Σχολείου  για τις µετακινήσεις (και για τις 4 βραδινές), ελεγµένο από το 

ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως 

κλιµατιζόµενο, µε ηµεροµηνία 1
ης

 άδειας κυκλοφορίας (Ελλάδα - Εξωτερικό) από 

1/1/1997  και µετά και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη µετακίνηση 

µαθητών. Το λεωφορείο  θα µετακινηθεί και µε το πλοίο και θα παραµείνουν σε αυτό οι 

αποσκευές. 

6. ∆ιαµονή τεσσάρων (4) διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο στην περιοχή των Χανίων 4 ή 5 

αστέρων µε πρωινό και ηµιδιατροφή (βραδινό), σε δωµάτια (δίκλινα ή τρίκλινα ή 

τετράκλινα µε µονά κρεβάτια όχι τύπου «ράντσο») για τους 43 µαθητές,  δίκλινο 

δωµάτιο για 1 µαθητή ΑΜΕΑ µε τον κηδεµόνα του, και µονόκλινα για τους 3 συνοδούς 

καθηγητές. Οι χώροι του ξενοδοχείου (εστίαση – διαµονή – τουαλέτα-µπάνιο) να 

διαθέτουν πρόσβαση για άτοµα ΑΜΕΑ. 

7. Ξενάγηση στην Κνωσσό. 

8. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία, καθώς 

και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας µαθητή ή 

συνοδού καθηγητή. 

9. Επιστροφή του ποσού συµµετοχής στην εκδροµή µαθητή σε περίπτωση που για λόγους  

ανωτέρας βίας ή ασθένειας –µαταιωθεί η συµµετοχή του.   

10. Αποδοχή από µέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης των 

όρων του συµβολαίου (εγγυητική επιστολή), µε ποσό που θα καθοριστεί από το Σχολείο. 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιµή µε ΦΠΑ της 

εκδροµής αλλά και η επιβάρυνση ανά µαθητή χωριστά, µε ειδική αναφορά για 

πιθανότητα µειωµένης τιµής σε µαθητές αδέλφια , πολύτεκνων οικογενειών, ανέργων και 

γενικότερα ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων. Με την προσφορά θα κατατεθεί 

απαραίτητα από το ταξιδιωτικό γραφείο και υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού 

σήµατος λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.  

Τα ενδιαφερόµενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλλουν σε κλειστούς φακέλους 

στη ∆ιεύθυνση του Σχολείου σφραγισµένες προσφορές, το αργότερο µέχρι την Τρίτη 



16/1/2018  και ώρα 12.00, που θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόµενες υπηρεσίες 

και θα είναι σύµφωνες µε τη σχετική νοµοθεσία.  

 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή την 

Τρίτη 16/1/2018 και  ώρα 12.30 στο Γραφείο της ∆ιευθύντριας του Γενικού Λυκείου 

Ιστιαίας. 

 

 

 

 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΛΑΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 


